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הכללנחלתיום1.1

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

הכללנחלתיוםאתחוגגים"שכרוךמה"לתכניתקישור
היצירותעל,יהודהבןפרויקטשלומייסדעורך,ברטובאסף

עלמשעולאגיהמשוררת,היוםפוקעותעליהןהיוצריםשזכויות
השחקניתוגםהלאומיתבספריההאישיארכיונההפקדת
משוררותשיריהלחנתעלצורבןאפרתהמוסיקהויוצרת

יום  נחלת  הכלל1.1

https://benyehuda.org/blog/archives/8205
https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=9385
https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=9385


.העולםוברחביבישראלהעבריתהשפהשלמעמדהאתולחזקלקדםבמטרהזאת;"העבריתהלשון/השפהיום"ל,העבריתהשפהמחיהיהודהבןאליעזרשלהולדתויום,בטבתא"כאתקבעהישראלממשלת"

.מחקרההמשךאתלעודדואף,מעמדהאתלבסס,העבריתהשפהשלקרנהאתלהעלותמהרצוןכחלקהעבריתבשפהכולםהעוסקיםואירועיםפעילויות,כנסיםנערכיםזהביום

".העבריתהשפהשלולביסוסהלחיזוקהניכרתתרומהלתורמיםהעבריתללשוןהממשלהראשפרסמוענקזהיוםבמהלך.בתפוצותגםהציוניתההסתדרותעםפעולהובשיתוףל"בצה,החינוךבמערכתמצויןהעבריתהשפהיום

הוראהעובדיבפורטלפדגוגילמרחבבקישורלפעילותוהצעותנוסףמידע

הלשון  העברית/א  בטבת  יום  השפה"כ

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

חדר החידות בלשון–ח  "באתר מטקישור לחדר בריחה 

תחיית השפה העבריתאליעזר בן יהודה -מהעבר קישור לחדשות 

י"אבאיתמר בן "-פלד -הויזליךקישור לסרטה של מורן 

"השפה העברית"הפקה של חברת אראל ותיאטרון סצנה להצגה בנושא קישור למצגת אליעזר בן יהודה 

"ביאליק כמחדש השפה העברית": קישור למאמר מאת צבי צמרת

" ?יהודה-ביאליק נגד אליעזר בן? מי פרץ את הלשון לשדים ולמלאכי חבלה: "17.12.2010, ספרים" הארץ"באבנרי שמואל של קישור למאמר 

?מי חידש יותר מילים בעברית ביאליק או בן יהודה: קישור לסרטון של האקדמיה ללשון העברית

מתי כספי: אליעזר בן יהודה  מילים
כמו הנביאים הקנאים לשם

.הוא קינא לפועל ולתואר ולשם
,העששית בחלונו, ובחצות

היה רושם במילונו תילי תילים
,מילים עפות, מילים יפות

.מתגלגלות מן הלשון
מתי תשכב לישון, אליעזר

הן קומתך כמעט אפיים שחה
והעברית אשר חיכתה אלפיים
.היא תמתין לך עד בוא השחר

אליעזר בן יהודה
יהודי מבדח

מיליםמילים , מיליםמילים 
.הוא בדה ממוחו הקודח

,נו אז מה, אם נמה העברית אלפיים
,ונמציא את היוזמהנעירנההבה 

את הריהוט, את הפצצה, את המגהץ
.בקצה נוצה בכתב רהוט

,כתב גלידה, כתב כרובית
.את כל מילון בן יהודה, כתב את כל

ועוד הוסיף מילים לברוא
ונוצתו המהירה לא נחה

והשפה גדלה
ולא הכירה את מראה דמותה
את מראה דמותה בבוא השח 

אלברשטיןלביצוע חוה קישור 

פיקיויקימתוך אתר , צלם לא ידוע

פיקיויקימתוך אתר 

הפעלות ליום השפה העברית–" קל לי בדיגיטלי"קישור ל

פיקיויקימתוך אתר , לשכת העיתונות הממשלתית

דברים שלא ידעתם על השפה העברית: קישור לסרטון של האקדמיה ללשון  העברית

למילים בעברית קישור ביטויים על קרטוני החלב קישור למשחק -אתר האקדמיה ללשון העברית 

"?מה בכתה"העברית מתוך אתר קישור למשחק טאבו השפה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2012_des5234
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/yom-safa-ivrit/
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Room_puzzles/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=lzGD14XEMl4
https://www.youtube.com/watch?v=kmCcu9wjsx4
https://www.youtube.com/watch?v=D2hegtdHEr8
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02003-files/02003282.pdf
https://www.haaretz.co.il/literature/1.1163412
https://www.facebook.com/AcademyOfTheHebrewLanguage/videos/1914582168611830
https://www.youtube.com/watch?v=fjcfwAySlHs
https://drive.google.com/file/d/18aCyVvsd4tQ6sxZ-GNbW1FNY1Uz24VWy/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1815369831866398
https://hebrew-academy.org.il/2021/01/04/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91-4/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/25/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91/
https://mabakita.com/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%98%D7%90%D7%91%D7%95-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/


"    פו הדב"מחברו של מילן . א.איום זה מציין את הולדתו של הסופר –יום פו הדב 18.1

!"חזק יותר ממה שאתה נראה וחכם יותר ממה שאתה חושב, אתה אמיץ יותר ממה שאתה מאמין"

מילן. א.איום הולדתו של הסופר .   א

"שנה לאחר שיצא לאור90, מסע בעקבות סוד קסמו של פו הדב.    "ב

 12/10/2016תרבות ספרות , פורסם במעריבגלית עדות: מאת" שנה לאחר שיצא לאור90, מסע בעקבות סוד קסמו של פו הדב"לכתבה קישור

...לאוריצאמאזשנה90מיותרחוגגאלושבימים,גרגרןדי,אחדדבאלא;עצמםעםיותרטובלהרגישיכוליםשהםמאמיניואתלשכנעשמנסהמהודרתבחליפהצעירגורואמרלאהזההמשפטאת":הכתבהמתוך

,כביכולפשטותולמרות,ממרכיביהאחדכל".יותררחבהאנושיתחברהשמשקף,אנפיןבזעירעולםמעיןהיאביערשחיההחיותחבורת,לדעתו?הגילאיםבכלקהלעללחביבהדבפוהפךכיצד,השאלהעללהשיבמנסהאטלסיהודה
"פעמיתחדדמותוגםסטריאוטיפגם,אדםכלוגםילדגם,ומרגישחייצורוגםצעצועגם:רבבתחכוםבנוי

.הכוונהדרךאלא,מעשיהןתוצאותדרךלאהיאהחיותאלהמבטנקודת.המושלמותוחוסרהגחמות,החסרונותשלובהכלהבאמפתיהלזהזהמתייחסיםוכולם,קבועיםהתנהגותדפוסיחיהלכל

.רוצהשהואמהועושה.טובלבלויש,תמיםהוא.זהאתמסתירולאקיצוניוגרגרןפתולוגיאגואיסטהוא,"הואפשוטלהיות,שהואמילהיותהאומץישלפו"כיאומרומתמטיקאיפילוסוף,סופר,שפיראחייםר"ד

."לשםללכתתחליטאם,האושרממלכתאלבטיוללךשיעזרונכונותמחשבותומעוררשמחההרבהלאנשיםגורםהואאבל,כזהאיןכילאושרמדריךלאהואהדבפו"

הדבפומספרישעולותופסיכולוגיותפילוסופיותתובנות.ג

כתבההבהמשךהדבפומספרישעולותנוספותפילוסופיותתובנות

.שלםהאקדמיהמרכזשלהתכןערוץענייניםחדשות:בתוך,פכלרעמיתר"דמאת"הפסיכולוגספתעלהדובפו:ואשמההשלכה,תאווה"נוספתכתבהו

בובכל,הפיכיםבלתינזקיםללא,קיומיותסכנותללא,יכולכלהואכיחשהילד,אטלסלדעת,זוובתקופה.יוםמדימרתקותתגליותשלתקופההיא,כ"אחשנתייםשיצא"פובקרןהבית"בוגם"הדבפו"בהמתוארתהילדותתקופת
."דבש"

-מבוגריםאין,הוריםאין,מוותאזכוריאין,מיןאיןהדבפוובספרי.מיןאומוותשלענייניםאיןעדייןאבל,ענייןמביניםהילדיםשבהתקופה.אפשריהאושרשבההתקופהזו.המדהיםהעדןגןהוא,הספרביתשלפני,הזההעולם"
."עדןגןממש

."עצמםאתולהגשיםולצמוחלגדוללהםומאפשר,דרכופיעללחיותלחניכיועוזרהוא".אטלסקובע,"מהשלטוןנהנהאואותםמנצללא,שלובנתיניםרודהשלאנאורשליט".כולםשלהאבאהוארוביןכריסטופר,מבוגריםבאין
.המציאותילעולםהאוטופימהעולםבאחתנגרר,הספרלביתוללכתהאהובהיעראתלעזובנאלץרוביןכשכריסטופרבאחתנגדעהזההאושר

(כתבהבהמשך)הסופרשלמהביוגרפיההזההסיוםאתלהביןניתן

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F
https://www.maariv.co.il/culture/literature/Article-560019
https://www.maariv.co.il/culture/literature/Article-560019
https://shalem.ac.il/content-channel/pooh-and-psychology/
https://www.maariv.co.il/culture/literature/Article-560019


: הצעה לעידוד כתיבה יצירתית בהקשר לציטוטים מספרי פו הדב. ד

"אהבהאני חושב שזה נקרא. יש אנשים שאכפת להם ממש"•

".עושה את כל ההבדל, לפעמים מחשבה על אחרים"•

".הדברים שגורמים לי להיות שונה הם הדברים שגורמים לי להיות מי שאני"•

".לפעמים הדברים הקטנים ביותר תופסים את המקום הגדול ביותר בלב שלך"•

".איך שלא יהיה-בסוף הם יגיעו לשם , לא צריך למהר: הנהרות יודעים"•

".יותר ממה שאתה חושבוחכם. חזק יותר ממה שאתה נראה. יותר ממה שאתה מאמיןאתה אמיץ"•

".אתה צריך ללכת אליהם, לפעמים. אתה לא יכול להישאר בפינה שלך של היער ולחכות לאחרים שיבואו אליך"•

".שם נוכל להיות ביחד לנצח, בלבךתשאיר אותי , אם אי פעם יגיע יום שבו לא נוכל להיות ביחד"•

".איזה מזל שיש לי מישהו שכל כך קשה לי להיפרד ממנו לשלום"•

".להקשיב לכל הרחשים ולא להתרגש משום דבר, סתם ללכת ככה הלאה. אתם לא מסוגלים לתפוס כמה זה נפלא לא לעשות כלום"•

".כבר אין לך הרבה התלבטויות מי מהן היא הכף השמאלית ואז נותרה  הבעיה באיזו מהן להתחיל לצעוד, ברגע שהבנת איזו מכפות הרגליים היא כף הרגל הימנית"•

".  לכן מוטב למהר ולעשות מיד. נזכרתי שאתמול שכחתי לעשות משהו ומחר לא אוכל לעשותו. שנזכרתי בדבר מה, כמדומני"•

לשירי פו הדב בעבריתקישור.ה

ויסלבהמבחר שירי , "רגע: "מתוך, ויגנפלדדוד : תרגום"כף היד"שימברוסקהויסלבהלפו הדב בשירה של איזכור.ו

(יום הזיכרון הבינלאומי לשואה–ניתן לקשר גם לנושא *** )

שימבורסקהויסלבה/ כף היד 

,עשרים ושבע עצמות

,שלשים וחמשה שרירים

,קרוב לאלפיים תאי עצבים

.יש בכל כרית של אצבעותינו החמש

,הרי זה די והותר

"קמפףמיין "כדי לכתב את 

".פו הדב"או את 

".הדברים שגורמים לי להיות שונה הם הדברים שגורמים לי להיות מי שאני"•

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

https://www.youtube.com/watch?v=Cxcp_TELtzw&list=PLWlaTLMYdNhbfRNX2CionlZVS68ulr0dq


יום החינוך הבינלאומי24.1
On 3 December 2018, the United Nations General Assembly (UNGA) adopted, with consensus, a resolution (Resolution 73/25), 

proclaiming 24 January as International Day of Education, in celebration of the role of education for peace and developmenthttps://ei-
ie.org/en/detail/16127/international-day-of-education-educators-matter ינּו ד ֶאת ְיָלדֵּ ּבֹואּו ְנַלמֵּ

ב י ַהלֵּ .ֶאת ַמָדעֵּ
ד אֹוָתם ֶחְמָלה י ְיַלמֵּ י מִּ כִּ

יטַהְסָטאְרְטַאּפְּבֶאֶרץ  ְוַהֶאְקזִּ
יְּבָאֶרץ  ְלפִּ ְוַהַווְטְסַאּפַהסֵּ

ידֹות ש ְיחִּ יָנה ֶשל ָחמֵּ ְמדִּ ,ּבִּ
יַנת  ְמדִּ ְרדּותּבִּ ש ַ .ַההִּ

ד אֹוָתם ֶלֱאה ב ּבֹואּו ְנַלמֵּ
י ַהְרחֹוב ֶאת ַכְלבֵּ

ים ְדרֹוך ַעל ְנָמלִּ .ְכמֹו ַּפַעם. ְול א לִּ
ל  ְסַתכֵּ םְלהִּ יַניִּ .ָּבעֵּ
ל  ְסַתכֵּ םְלהִּ יַניִּ .ָּבעֵּ

ב ים ָלֶהם ַּבלֵּ .ְול א ָלַקַחת ֶאת ַהֶטֶלפֹון ָלַיד ְּבָכל ַּפַעם ֶשּנֹוְגעִּ
יָרה ד אֹוָתם שִּ .ּבֹואּו ְנַלמֵּ
ְמָחה ד אֹוָתם שִּ .ּבֹואּו ְנַלמֵּ

את ַּבחֹול ְתַחּבֵּ ְמָחה מִּ י ַהשִּ , כִּ
ץ י ָהעֵּ יָרה ְּבַעְנפֵּ .ְוַהשִּ

ץ ְשת ל עֵּ ף ָחתּול, ּבֹואּו נִּ ּבֹואּו. ּבֹואּו ְנַלטֵּ
ה  ל ַלמֹוֶרָ ְסַתכֵּ םנִּ יַניִּ יא ְמַנָסהָּבעֵּ יד ָלּה תֹוָדה ַעל ֶשהִּ .ְוַנגִּ

יר  יד ְוַהָתג ְמחִּ יְנגְּבֶאֶרץ ַהיֵּש ָעתִּ יימִּ ,ְוַהשֵּ
ר ַעל ְרָגשֹות ַלַמַען ַהֶשם .ּבֹואּו ְנַדּבֵּ

ָּבה ְמָּפְתָיה. ֶעְלּבֹון. חִּ .אֵּ
ְראּו ְויֵּיָראּו -ְלַמַען יִּ

י ָאָדם ְהיּו ְּבנֵּ ְלְמדּו ְויִּ .ְויִּ
יש ַמֶשהּו .ּבֹואּו ַנֲחז ר ְלַהְרגִּ
ים ירִּ ְכת ב שִּ ּבֹואּו ַנֲחז ר לִּ

.כדי לחדד את חשיבות החינוך וחשיבות המחנכים על האנושות והחברה המתפתחתם"י האו"ע2018יום זה נקבע רק ב

מיכל זק / מדעי הלב 
בו מתפרסם השירלבלוג של מיכל זק קישור 

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב
יום החינוך הבינלאומי24.1

"יציאת חרום בלוג חינוכי ובכלל"בקישור להשיר מופיע 

https://ei-ie.org/en/detail/16127/international-day-of-education-educators-matter
http://saloona.co.il/mzack/?p=51
https://talor27.wordpress.com/%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/


( יום המאבק הבינלאומי באנטישמיות ובגזענות)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה   27.1

:נכתבם"האולהחלטתבהקדמה.ילדיםוחצימיליוןובהםיהודיםמיליוןשישהנרצחובהלשואהעולמיזיכרוןכיוםיצוין,הנאציםמידיאושוויץמחנהשחרוריום,בינואר27-היוםלפיההחלטה2005בנובמברקיבלם"האו

.."קדומותודעותגזענות,חינםשנאתשלהסכנהמפניהעמיםלכלאזהרהלעולמיםתהווה,היהודימהעםשלישהוכחדשבההשואה"

.בשואה והוצגו בתערוכה בגרמניה ביום הזיכרון הבינלאומי לשואהשצויירועל תערוכת ציורים  2016משנת " 11כאן : "לכתבה מתוךקישור-א

כתגובהנכתבהרומן.כךאחרשאירע,הקרובהעתידשללמדימדויקאלגוריחזוןמתאר,1922-בפורסם-בטאוארהוגו-מקסימיליאן/היהודיםללאהעיר-הרומן-ב

עלהמבוסססרטלאקרניםיצאכ"אחכשנתיים.רבותלשפותשתורגםמכרלרבוהיהרבהסערהעוררהוא,בוינההעשריםבשנותשרווחההכלליתלאנטישמיותסאטירית

.נאציי"ע,(בילדותושהתנצר),בטאוורהוגו,הסופרנרצחהבכורההקרנתאחריקצרוזמןהספר

(1924)( אוטופיה)עיר ללא יהודים –הסרט -ג

29.11.18פורסם בוואלה תרבות וקולנוע  , מאת אבנר שביט" סיפורו המדהים של הסרט שחזה את השואה(: "אוטופיה)"העיר ללא יהודים"הסרט על כתבהלקישור

(לרכישת כרטיסים להקרנה בסינמטקקישורו" )עיר ללא יהודים"לטריילר של הסרטקישור 

4.1.19, תרבות וקולנוע, פורסם בישראל היוםגורקביץמאת לירן " בישראל' עיר ללא יהודים'"לכתבה קישור

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 27.1

https://www.youtube.com/watch?v=1dz81AFROwc
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%92%D7%95_%D7%91%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8
https://e.walla.co.il/item/3203740
https://youtu.be/0fHxjbigh3U
https://www.cinema.co.il/event/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98/
https://www.israelhayom.co.il/article/621561


ראש,באוסטריההשלטוןאתתופסתסוציאליסטיתנוצריתמפלגה:הסיוםלמעטהספרותילמקורמאדדומההעלילה–(אוטופיה)"יהודיםללאעיר"הסרטעלילת

אוסטריהאתלעזובהיהודיםלכלהמורהחוקהלאומיתבאספהמעבירהוא,לכךאי.במדינההאמיתייםהשליטיםהםהיהודיםכישטועןקנאיאנטישמיהואהחדשהממשלה

עלהיהודיםעזיבתשלצפויותהבלתיההשלכותמתגלותהחוקיישוםלאחרקצרזמן.עוזביםאכןוהיהודים,ההמוניםבקרברבהבהתלהבותמתקבלהחוק.השנהסוףעד

הקפהבתימרבית.יהודיםלאמחזאיםשניאותםשלמחזותיהםאתורקאךמציגיםבתיאטראות,לשממההופכיםוינהשלהעשיריםהתרבותחיי:באוסטריההחיים

והאבטלההאינפלציה.אחרותאירופיותלעריםעובריםאונסגריםיהודיתבבעלותהעסקים,נופלתהכלכלה.ובירהנקניקלממכרמרזחלבתישהוסבואו,התרוקנו

,מהעריםהיהודיםגירושואתלשלטוןהנאציםעלייתאתרבבדיוקחזהאמנםשהסרטכך,"אוטופיה"להיהודיםשלחזרתםאתתהליךשלבסופומתארהסיום.משתוללות

.אחרתלגמריבמציאותהסתייםזהתהליךאך

איננו,אדםבניכולנואנחנו–חלףהזההמטופששהחלוםלאלתודה':ואומרמרזחבביתמחלוםכמקיץהגיבוראתמתארהספרותימהמקורלגמריבשונה,הסרטסיום

'!בשלוםביחדלחיותורוציםחייםחפציאנו–בשנאהרוצים

(בירושליםהעברית'האונ)?"שהתגשמהנבואהאואנטישמיתפנטזיה"יהודיםללאעיר"לסרטמקדימהלהרצאהקישור

:למשל.לנובלהבניגודהסרטשלהאוטופיהסיוםבעקבותביקורתאושאלות:לכתיבהואולדיוןהצעה-ד

עלהמוכתב,המסךשעלהשמחהסוף.התרחשהלאמעולםכןועל,חלוםבמסגרתהתרחשההדרמטיתהפעילותשכללומדהמופתעהקהל,בסיום.לפייסנותביטויאלאאינו"

מהמשמעותלחלוטיןהסוטה,בעלילההזההמפתיעהמפנה....מתארשהואהממשיתהאנטישמיתהמציאותאתגםאלא,הספרשלהמהותאתנוגדשהוארקלא,פשרנותידי

והגולמיהתמיםהניסוי.האוסטריתהנפששלההדחקהליכולתמובהקתכדוגמהאלא,בלבדדרמטיתכבחירהלהיתפסיכולאינו,חלומיכתוכןהדרמהאתומציג,הספרותית

Thomas"תכונותללאהארץבאוסטריההשניההעולםמלחמתלאחרשיבואלמהראשוניתכגרסהלהיחשביכול1924-מהזה Ballhausen, Günter Krenn, 2006

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 27.1

https://www.youtube.com/watch?v=14npuvWYKf8


יום הגנת הפרטיות הבינלאומי28.1

וכן לחובות ולזכויות החלות  , לחשיבותה של הזכות וההגנה עליה, עסקים ואזרחים לזכות לפרטיות ולהגנה על מאגרי מידע אישי, חברות, נועד להעלות את המודעות של ארגונים

.(ב ועוד"ארה, קנדה, ישראל, י מדינות רבות ביניהן"י מועצת אירופה ומאז גם ע"ע2007היום צוין לראשונה בשנת. )ביחס לגורמים השונים במשק

:קישורים

למדריך השמירה על הפרטיות ברשתות החברתיותקישור

ב של עמותת ילדים בסיכוי המועצה לילד החוסה  "לחוברת פעילויות לגילאי יסודי וחטקישור

מרכז הורשת

על פיתוח אחריות  ע"חטסרטונים לגילאי יסודי עד , טקסטים, פעילויות-י "לחוברת שפקישור

אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות 

!ם/חובת צפיה לכולןקישורUNDOהסרטון 

2015סקול פסטיגל -וכוכבי היישיטריתמיכה , ארכדי דוכין: מיליםקישורהשיימינגשיר 

יורקת אש, לשון רעה
קוטשאתה שורף אתה 

זה כמו אקדח לתוך הלב
יורה מילים משליט כאב
מילים חצים מילים נוצות

יכולות ללטף יכולות לשרוט

כי כל מה שיש לך זה את הדיבור שלך
ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך
ומה שאתה מדבר זה מה שאתה

פורצי החוקבוואטסאפבפייסבוק
מפרים איזון עושים ממך צחוק

רומסים חושפים סודות, משפילים 
מילים בונות מילים מסכנות

יוצר איבה, מדבר רע
מוליד אהבה, מדבר שלום

כי כל מה שיש לך זה את הדיבור שלך
ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך
ומה שאתה מדבר זה מה שאתה

עדן כתבה עליי שתי מילים
אליאנה דפוקה

ומאז הילדים צוחקים
וזה כבר לא כיף בכתה

ואפילו בבוקר לא בא לי לקום מהמיטה
הפך לשחור בשנייההורודהעולם 

כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך
ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך
ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

יום הגנת הפרטיות הבינלאומי28.1

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/apps_guide
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2019/01/safe_space_hoveret.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/giborei_al_new.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg
https://www.youtube.com/watch?v=0lyWmXjEqqw


יום הקרואסון  הבינלאומי30.1

��מפתיעהתגלית:מתוך

.האוסטריKipferl-המאפהשלגלגולהואלנוהמוכרהצרפתישהקרואסוןמסתבר

אתשמחקה,שנבחרההצורהזולכן.17-ההמאהבסוף,העיראתלכבוששהגיעוהעותמאניםהחייליםעלהניצחוןאתלחגוגכדיהומצא,סהרחציבצורתמאפה,שהקיפפרלמספרתהאגדה

Croissant–השםגםומכאן,הטורקיהדגלעלהסהרחצי .בצרפתית'סהרחצי'שהוא–

.מהביתאוהבתשהיאהמאפהאתבשבילהשייאפוביקשההיא,לצרפתהגיעה,במקורהאוסטרית,אנטואנטכשמארי–לצרפתמאוסטריההקרואסוןהגיעכיצדמסבירהנוספתאגדה

שנתלקראתוינאיתמאפייהופתחלפריזשהגיע,זאנגאוגוסטבשםאוסטרייזםעםהגיעהנראהככלהואולצרפת,17-ההמאהלפניהרבהבאוסטריהלקיפפרלעדויותשנראוהיאהאמתאבל

.הזההטובכלעללוחייביםשאנחנוהאופהוהוא,1840

יוני רכטר ושלומי שבן : לביצועקישוריוני רכטר        : לחן��חנוך לוין   : מילים/ שיר הקרואסון . ב

דודה--יש לי בת"
,זונה בפאריז

ופאריז היא בכל זאת פאריז
, פראנקיםאך גומרת עם , היא חיה בזבל

והלקוח הוא קלוד ולא חיים
,וגם אם חייה כולם הם אסון

כשהיא קמה בבוקר
הקרואסון הוא קרואסון

,אז זהו
,זה שיר בלי שום לקח

ככה את−איפה שאת 
,שנייה בשקלים, בפראנקיםאחת 

,פה כיכר אתרים, בולוןשם יער 
,אחת חייה כולם הם אסון

"שנייה גם אסון וגם בלי קרואסון 

2014חנוך לוין פייסבוקפוסט : מתוך

��אכלו קרואסון בתיאבון 
ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

https://www.shotim.co.il/food-and-drinks/international-croissant-day/
https://www.youtube.com/watch?v=ev4BEql1WaQ
https://www.facebook.com/20329154101/posts/10152109276029102/

